
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 38/2563 

เรื่อง  การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป 
………………….……………… 

 

                    เพื่ออนุวัติให้เปน็ไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกูเ้พื่อ-            
เหตุฉุกเฉนิ  และเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติการให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิทั่วไป  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24  
ในการประชุมครั้งที่  6/2563  เม่ือวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2563  มีมตใิห้ยกเลิกประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกูเ้พื่อ
เหตุฉุกเฉนิ ที่ 19/2561  จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี ้
                     ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง การให้บรกิาร
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินทั่วไป” 
                     ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2563  เปน็ต้นไป 
                     ข้อ 3  การยื่นขอเงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป  ใหย่ื้นค าขอกูแ้ละหนงัสือสัญญากูเ้งนิเพื่อเหตุฉุกเฉนิทั่วไป 
ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด พรอ้มกับใบแจ้งเงินเดือน เดือนล่าสุด 
                     ข้อ 4  จ านวนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชกิรายหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกิน 2 เท่าของเงินได ้   
รายเดือน และไม่เกนิ 100,000 บาท  โดยสมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงนิกู้เพือ่เหตฉุุกเฉินทัว่ไป  ในเวลาใดเวลาหนึ่ง               
ได้ไม่เกนิ 1 สัญญา  
                     ข้อ 5  สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติเงินกูแ้ละได้ท าหนงัสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแลว้ สามารถขอรับเงินกู้ได้
ทุกเดือน โดยไม่ต้องท าสญัญาใหม่ภายใน 12 เดือน นับจากวันท าสัญญา 
                     การขอรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไปครัง้ต่อไปแต่ละครั้ง  สมาชิกต้องย่ืนใบขอรบัเงินกู้เพือ่เหตฉุุกเฉินทัว่ไป
ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งเงินเดือนอีก  แต่ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ยื่นใบแจ้งเงินได้
รายเดือน เป็นราย ๆ ไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ  
                     ข้อ 6  เม่ือได้ย่ืนใบค าขอรบัเงนิกู้ และผ่านการตรวจสอบสิทธิการกู้จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถกูต้องแลว้ 
สามารถรับเงินกู้ได้ทันที  
                     ข้อ 7  สมาชิกท่ีมีมูลค่าหุ้นน้อยกว่าจ านวนเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉกุเฉนิ การขอรับเงินกู้                      
แต่ละครั้ง  ใหเ้บิกรบัเงนิกูไ้ด้ในจ านวนเงินไม่เกินรอ้ยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ  
                     ข้อ 8 เงินกู้เพือ่เหตุฉกุเฉินทั่วไป ท่ีสมาชิกขอรบัแต่ละครั้ง เม่ือรวมกบัหนีเ้งินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินทั่วไป            
ที่คงค้างอยู่เดิม จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ และจะต้องไม่เกินจ านวนเงินกู้ตามหนงัสือสัญญา
กู้เงนิเพื่อเหตุฉกุเฉินทั่วไปทีไ่ด้ท าไว้กบัสหกรณ์ฯ  
                     ข้อ 9  อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศฯ เรือ่ง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
                     ข้อ 10 การส่งคืนเงินกู้ ก าหนดให้ผ่อนช าระเงินกู้คืนเป็นรายเดือน โดยช าระต้นเงินเท่ากนัทุกงวด               
เว้นแต่งวดสุดท้าย และช าระดอกเบี้ยต่างหากทกุงวดเดือน ภายใน 12 งวดเดือน และไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่                
(กรณีเกษียณอายุ นับถงึวนัเกษียณอายุ) หรือไม่เกินอายุงาน (กรณีได้ท างานหลงัเกษียณต่อเนื่อง)  
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                    ข้อ 11 เงินได้รายเดือนหลังหกัรายการหักอื่น ๆ แล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า            
1,500 บาท 

เงินไดร้ายเดือน  หมายถึง  เงินเดือน รวมทั้งเงินประจ าต าแหนง่วชิาการ  และค่าตอบแทนพิเศษ          
และหรือเงินที่จ่ายควบกับเงนิเดอืนหรือค่าจ้างประจ า และเป็นจ านวนเงินทีแ่น่นอน ซ่ึงสมาชิกไดร้ับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ทั้งนี้ ให้รวมถงึเงินได้ทุกประเภทที่จ่ายผ่านระบบเงินเดือนของหนว่ยงานต้นสังกัดที่มีระยะเวลาไม่แน่นอน  ได้แก่  ต าแหน่ง
บริหาร(บริหารวิชาการ และบริหารจัดการ)  และต าแหน่งผู้จัดการ  
                    ข้อ 12 การมอบอ านาจให้ผู้อื่นรบัเงินกู้เพือ่เหตฉุุกเฉินทัว่ไปแทน ผู้กู้ต้องท าหนงัสือมอบอ านาจตามแบบ         
ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ต้องมอบและแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
พนักงาน หรือบัตรประจ าตัวอื่น ๆ ที่ออกให้โดยส่วนราชการด้วยทุกครั้ง 
                    การมอบอ านาจตามความวรรคหนึ่ง ผู้กู้จะท าการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นรับเงินกูแ้ทนได้ก็ต่อเม่ือผู้กูไ้ดล้งนาม 
ในหนังสือสญัญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้น  
                    ข้อ 13 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในหนงัสือสัญญากูเ้งนิเพื่อเหตุฉกุเฉินทัว่ไป ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าดว้ยเงนิกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน  
                   การค านวณและเรียกเกบ็ดอกเบีย้  จะค านวณตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด  
                    ข้อ 14 ตามประกาศนี้ ไม่เกินอายุงานทีเ่หลืออยู่ หมายถึง ระยะเวลาท่ีนับถงึวนัเกษียณอายุ และกรณี
สมาชิกที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุ ให้นับถึงเวลาท่ีครบก าหนดการต่อสัญญา 
                     ข้อ 15 หนงัสือสัญญากูเ้งนิเพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไปที่สมาชิกท าไวก้ับสหกรณ์ฯ ก่อนที่ประกาศฉบบันี้                      
มีผลบังคับใช้ ใหค้งมีผลบังคับตามเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุด หรือระงับสิ้นไป 
  การเบิกเงนิกู้ตามวรรคหนึ่งภายหลังประกาศฉบบันี้มีผลบังคับใช ้ ให้เบิกได้ตามสิทธิ  แต่ให้ผ่อนช าระหนี้
ภายใน 12 งวดเดือน  
                     ข้อ 16 กรณีทีป่ระกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ใหเ้ป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ  และในกรณีมีปัญหา หรือขอ้ขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด 
 
              ประกาศ ณ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์) 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


